
Update เศรษฐกิจเมียนมา  

 

ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา รัฐบาลได้ปรับบทบาทเชิงรุกต่อนโยบายเศรษฐกิจ   
ของเมียนมามากขึ้น และได้ขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยมพีัฒนาการท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

๑.  ภาพรวมและนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
     ๑.๑ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นาง Aung San Suu Kyi ท่ีปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา          

ได้ประกาศว่า ตนจะมีบทบาทโดยตรง และบทบาทเชิงรุกด้านเศรษฐกิจมากขึ้น โดยได้เพิ่มกรรมการ
ในคณะกรรมด้านเศรษฐกิจของพรรค NLD อีก ๒ คน ได้แก ่Dr. Aung Ko Ko ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ 
และนาย Win Tin ผู้ตรวจสอบบัญชีสาธารณะ (certified public accountant) เป็นสมาขิกใหม่     
ของคณะกรรมการฯ ทดแทน ๓ ต าแหน่งที่วางลง โดยนาย Bo Bo Nge ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่า
การธนาคารกลางเมียนมา นาย Htay Win ได้รับแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้านการวางแผน
และการคลังของรัฐบาลภาคอิระวดี และกรรมการ ๑ คนท่ีเสียชีวิต 

๑.๒ เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีปรึกษาแห่งรัฐได้พบหารือกับประธานธนาคาร
เอกชนเมียนมา ๒๒ แห่ง รวมท้ังประธานกลุ่มบริษัทใหญ่ของเมียนมา เช่น นาย Tay Za ประธาน
กลุ่มบริษัท Htoo Group และนาย Khin Maung Aye ประธานกลุ่มบริษัท Kaung Myanmar Aung 
Group เพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ การให้เงินกู้แก่ SME เมียนมา  

๑.๓ เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นาย Htin Kyaw ประธานาธิบดีเมียนมา ได้เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการการเงินแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ โดยยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ให้สูงถึงร้อยละ ๗ ดว้ยการเพิ่ม 
งบประมาณในการพัฒนารัฐและภูมิภาคต่าง ๆ และการส่งเสริมการลงทุนจากท้ังในและต่างประเทศ 
ท้ังนี้ ประธานาธิบดี Htin Kyaw ได้กล่าวถึงการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา      
ของสถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีคาดว่าจะสูงขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อกลางปี ๒๕๖๐ ดังนี้  

 
หน่วยงาน การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของเมียนมา 
World Bank ร้อยละ ๗ 

IMF ร้อยละ ๗.๕ 
ADB ร้อยละ ๘.๓ 

อย่างไรก็ดี ล่าสุด World Bank ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ       
ของ เมียนมาส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เป็นร้อยละ ๖.๕  

 



๒.  การค้า-การลงทุน 
     ๒.๑ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ไทยเป็นนักลงทุนอันดับ ๓ ของเมียนมา รองจากจีน       

และสิงคโปร ์โดยมีจ านวนโครงการลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบ ๑๑๒ โครงการ มูลค่าลงทุน 
๑๑,๐๑๓.๐๒๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๔.๗๙ ของการลงทุนจากการลงทุนท้ังหมด  

     ๒.๒ กรมบริหารการลงทุนและบริษัท (Directorate of Investment and Company 
Administration – DICA) โดยความช่วยเหลือจาก ADB ได้ยกร่างกฎหมาย Myanmar Companies 
Act ฉบับใหม่ ซึ่งปรับปรุงจากฉบับเดิมเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๔ ท้ังนี้ ร่างกฎหมายฉบับใหม่ (๑) บริษัท
ต่างชาติไม่จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตด าเนินการค้าจาก DICA (๒) บริษัทต่างชาติสามารถซื้อหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ย่างกุ้งได้ (๓) ร่างกฎหมายฉบับใหม่ลดเงื่อนไขการด าเนินธุรกิจให้แก่บริษัทขนาดเล็ก1 และ
บริษัทท่ีบริหารจัดการโดยครอบครัว (๔) เพ่ิมมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล (corporate governance)  
(๕) ปรับโครงสร้างของบริษัทต่างชาติให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้เกินร้อยละ ๓๕ เพ่ือส่งเสริมให้
บริษัทท้องถิ่นได้รับทุนจากต่างประเทศและความเชี่อวชาญจากบุคลากรต่างชาติมากขึ้น  

๒.๓ ขณะนี้ ร่างกฎหมาย ๔ ฉบับด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้เสนอรัฐสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อส่งเสริมการลงทุนและนวัตกรรมจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี        
ในระหว่างนี้ หน่วยงานเมียนมายังสามารถจัดการกับสินค้าปลอมแปลงได้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ภายใต้รัฐธรรมนูญเมียนมา อน่ึง เมียนมาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนสุดท้ายที่จะออกกฎหมาย
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๒.๔ กฎระเบียบการลงทุน (investment rules) ค.ศ. ๒๐๑๗ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission – MIC) พิจารณานักลงทุนท่ีสนใจจะ
ลงทุนในเมียนมาจากภูมิหลังของชื่อเสียงและความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ       
โดยข้อ ๖๔ (d) ของระเบียบการลงทุนระบุว่า MIC มีอ านาจท่ีจะปฏิเสธข้อเสนอโครงการลงทุน       
หากนักลงทุนไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นท่ีจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
ของเมียนมา รวมท้ังไม่ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน หรือการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการรักษา
ทรัพยกรธรรมชาติและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม  

๒.๕ กระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามีนโยบายเปิดให้รัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ 
ร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบ public private partnership (PPP) เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับ
บริษัทเอกชนเมียนมาและบริษัทต่างชาติได้ โดย ณ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ
โรงงานของกระทรวงฯ จ านวน ๕๕ แห่ง จากท้ังหมด ๑๑๕ แห่ง ท่ีร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบ 
PPP แล้ว  

******************************************* 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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 นิยามบริษัทเลก็ คือ บริษัทท่ีมีพนกังานไมถ่ึง ๓๐ คน และมีรายได้ประจ าปีไมเ่กิน ๕๐ ล้านจัต๊ หรือประมาณ ๓๗,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 


